
 
الخدمات النفسیة واإلجتماعیة للمنظمة الدولیة للھجرة تساعد اآلالف من العراقیین النازحین 

 
الكثیرون على مدى التي عانى منھا  النفسیة  الخسائر  أن  النازحین. وبما  والقلق على عدد كبیر من  التوتر  الموصل، ظھرت عالمات  استعادة مدینة  بعد   - الموصل 

السنوات الثالث الماضیة، فإن األطفال على وجھ الخصوص قد تضرروا من جراء العنف في ظل داعش، وبشكل خاص سیحتاجون إلى دعم نفسي طویل األمد.

قدمت المنظمة الدولیة للھجرة وھي كالة األمم المتحدة للھجرة الدعم للنازحین منذ تشرین الثاني ٢٠١٦، أي في بدایة أزمة الموصل، وذلك من خالل توفیر الخدمات
النفسیة واإلجتماعیة المتكاملة إلى ٢٤,٣٩٩ عراقي نازح. حیث تتراوح نطاقات التوعیة التي تقوم بھا المنظمة من تقدیم المشورة الفردیة والتحرك المنظم. ویأتي الدعم

 
العاطفي في شكل أنشطة ریاضیة، ھذا فضال عن مناقشات المجموعات الموجھة والمشاورات المتخصصة.

النفسي واإلجتماعي سبعة مراكز والدعم  النفسیة  للصحة  للھجرة  الدولیة  المنظمة  برنامج  لدى  كندا، أصبح  الخارجیة وحكومة  الكوارث  وبدعم من مكتب مساعدات 

 
للنازحین في الموصل والمناطق المحیطة بھا، موزعة بین موقعي الطوارئ في القیارة وحاج علي ومخیمات حسن شام U3 ، نرجزلیة 1 وشاماكور.

النفسي المنظمة مركزھا  أنشأت  العراق منذ تشرین األول ٢٠١٤، عندما  بالعمل في  النفسي واإلجتماعي  النفسیة والدعم  للھجرة للصحة  الدولیة  المنظمة  بدأ برنامج 
واإلجتماعي والترفیھي في أربیل. وقد أعقب ھذه الجھود خمسة مراكز إضافیة في مخیمات النازحین في دھوك، ونشر أربعة فرق متنقلة في محافظات بغداد وكربالء

 
والنجف وبابل. وتقدم ھذه الفرق الخدمات إلى مخیمات النازحین والمجتمعات المضیفة.

وخالل ما یقرب ثالث سنوات من العملیات، وصل برنامج المنظمة للصحة النفسیة والدعم النفسي واإلجتماعي في العراق إلى أكثر من ٥٠ ألف مستفید وقدم ما یقرب
من ١٥٠ ألف نشاط دعم نفسي وإجتماعي مختلف؛  و في الواقع أن المستفید لدیھ فرصة لالنخراط في ثالث مجموعات مختلفة من األنشطة (مثل المشورة الفردیة

 
ودورة اللغة و ورشة الفنون والحرف الیدویة) على مدى فترة تصل إلى ١٢ شھرا.

 
 قبل بضعة أشھر، جاء یونس إلى مركز المنظمة الدولیة للھجرة للصحة النفسیة والدعم النفسي واإلجتماعي في موقع الطوارئ في
حاج علي. كان یمر بحالة حرجة في حیاتھ: شعر بأن عالمھ ینھار وزواجھ على وشك االنھیار. ولم یقتصر األمر على نزوحھ مرتین
الدولیة للھجرة، ولكنھ فقد أیضا جمیع ممتلكاتھ. فقد دمر منزلھ بعد وقت قصیر من التابع للمنظمة  قبل وصولھ إلى موقع الطوارئ 

 
استیالء داعش على المنطقة في عام ٢٠١٤، كما تم تطویق متجره الصغیر للعصائر وھو مصدر دخل األسرة الوحید.

كما أن زوجة یونس (أم إبراھیم) كانت غیر قادرة على إرضاع طفلتھا ضحى بسبب اإلجھاد الذي تعرضت لھ . وبسبب عدم توفر

 
المال، لم یتمكن یونس من تحمل تكلفة الحلیب الالزم إلطعام ابنتھ.

مبستر یكن  لم  الحلیب  ولكن  الطازج.  بالحلیب  ابنتھ  ستزود  أنھا  معتقدا  بقرة،  واشترى  المال  اقترض  رضیعتھ،  النقاذ  أخیر  وكحل 
وسرعان ما مرضت ضحى وعانت من اإلسھال الشدید والجفاف. فذھب یونس إلى صیدلیات مختلفة وتوسل الیھم وھو حامل ابنتھ بین

 
ذراعیھ للحصول على مغذي  لحقنھ في جسمھا وتزویدھا بالسوائل المفیدة للتخلص من الجفاف.

 حمل یونس الصغیرة بین ذراعیھ أثناء الصالة. وقال "شعرت انھا تموت بین ذراعي". وأضاف، " اصبحت عیونھا بیضاء وكأنما

 
روحھا قد خرجت من جسمھا وتوقفت عن التنفس واسترخت ذراعھا".

 
بدأ یونیس باالنھیار وشعر بخیبة أمل كما شعر بالذنب إزاء وفاة طفلتھ البالغة من العمر أربعة أشھر.

 وعندما وصل أخیرا إلى موقع الطوارئ في حاج علي التابع للمنظمة الدولیة للھجرة في القیارة، وبسبب األحداث التي تعرض لھا،
جلس یبكي ویعول في الخیمة لمدة ثالثة أیام وغیر قادر على النوم. ثم ذھب صباح یوم إلى المركز الطبي للحصول على الدواء. فقد
أحد أمره  الموقع، وتولى  في  النفسي واإلجتماعي  والدعم  النفسیة  للصحة  للھجرة  الدولیة  المنظمة  إلی مركز  الفور  إحالتھ علی  تمت 

 
الموظفین النفسیین اإلجتماعیین.

لھ جلسات فقدمت  االنتحار.  یرید  بأنھ  تلعفر  من  أساسا  اطفال وھو  العراقي ألربعة  الوالد  یونس  اإلغاثة عن  أخبرونا موظفي  حیث 

 
المشورة والدعم النفسي واإلجتماعي المتكامل. كما تم تعیینھ كعامل في المخیم وبدأ یكسب بعض المال.

فقال بعدھا، "لقد تحسنت حالتي ... فالمنظمة الدولیة للھجرة ساعدتني، وأعادوا لي ثقتي بنفسي واحترامي لذاتي، واھبوني وقت للشفاء

 
ووفروا لي الدعم الالزم"

 
وأستمر في الكالم،"ھا أنا اآلن اتعاطى مع أطفالي، ولم أعد أشعر بالغضب علیھم ... نلعب ونضحك ونلقي بالنكات مابیننا".

فبالنسبة إلى یونس، فقد تغیر كثیرا عن زیارتھ األولى لمركز الصحة النفسیة والدعم النفسي واإلجتماعي التابع للمنظمة الدولیة للھجرة

 
في موقع الطوارئ في حاج علي. فھو الیوم یبیع الحلویات في المخیم، مما یساعده على توفیر الدخل لعائلتھ.

فمع استعادة الموصل من ِقبل القوات العراقیة مؤخرا، أصبح یونس اآلن أكثر ثقة بأن تلعفر سوف یحذو حذوه وأنھ سیعود في نھایة
المطاف إلى بیتھ حیث یحلم بإعادة فتح متجر العصائر وإعادة بناء منزلھ لم یعد موت ابنتھ یشعره بالذنب، ولكن ھو وزوجتھ یشعران

بوجودھا حولھما، "وكأنھ مالك یطیر حولنا".

یشیر موظفي المنظمة الدولیة للھجرة للصحة النفسیة والدعم النفسي واإلجتماعي إلی أن العدید من النازحین الذین یطلبون المساعدة تظھر علیھم أعراض اإلجھاد الحاد

 
مثل الیقظة المفرطة والقلق واالكتئاب والغضب وفقدان الذاكرة واألعراض النفسیة ونقص الشھیة.



بصورة فراشھم  یبتل  حیث  التنموي  االنحدار  أعراض  علیھم  تظھر  الصحیة  حالتھم  مع  للھجرة  الدولیة  المنظمة  تتعامل  الذین  الموصل  أطفال  من  العدید  بین  ومن 
متواصلة، القلق الشدید، الالمباالة وسرعة الغضب أو البكاء. وفي حاالت مثل یونس، ترکز المنظمة الدولیة للھجرة علی االحتواء وإجراء التدابیر الوقائیة لمساعدة
النازحین علی إرساء الشعور باألمان والحیاة الطبیعیة. والھدف من ذلك ھو تمكین األفراد من رؤیة أنفسھم على أنھم ناجون بدال من الضحایا، وتسھیل قبول الشروط

 
الجدیدة، وتفعیل استراتیجیات مرنة لمواجھة التحدیات الماضیة والحالیة والمستقبلیة.

العراقیین مساعدة  من جوانب  أساسي  جانب  واإلجتماعیة ھي  النفسیة  الخدمات  "إن  العراق:  في  للھجرة  الدولیة  المنظمة  بعثة  رئیس  فایس،  لوثر  توماس  السید  قال 
النازحین الذین عانوا من فظائع وآالم ال یمكن تصورھا. أما اآلن بعد أن تم استعادة الموصل، ووصول الكثیر من النازحین إلى بر األمان، فجزء من عملیة الشفاء
ینطوي على مساعدة األفراد على معالجة حزنھم وفقدانھم، وتمكینھم من اتخاذ خطوات لالنتعاش. فقد ساعدت خدمات برنامج المنظمة الدولیة للھجرة للصحة النفسیة
والدعم النفسي واإلجتماعي اآلالف من العراقیین المتضررین من النزاع الحالي في عملیة الشفاء. ومن ثم ستواصل المنظمة الدولیة للھجرة في تقدیم ھذه الخدمات

 
الحیویة لتحقیق االستقرار الفوري في الموصل، حیث تعتبر الصحة النفسیة عنصرا حاسما في عملیة بناء السالم".

 تقود المنظمة الدولیة للھجرة في العراق مجموعة العمل الفرعیة لبرنامج الصحة النفسیة والدعم النفسي واإلجتماعي في مدینة الموصل منذ تأسیسھا في تشرین الثاني

 
٢٠١٦، مما یضمن التنسیق بین مختلف المنظمات اإلنسانیة ونظرائھم من المؤسسات األخرى في محافظة نینوى.

 
 

 
لمزید من المعلومات، الرجاء االتصال بالمنظمة الدولیة للھجرة في العراق:

 
hjaberbent@iom.int :ھالة جابر، رقم الھاتف. 9647517401654+، البرید االلكتروني

 
sblack@iom.int :ساندرا بالك، رقم الھاتف. 9647512342550+، البرید االلكتروني
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